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הורה יקר,

כשעליתי לארץ לפני 40 ומשהו שנה, נכנסתי בפעם הראשונה לכיתה ישראלית כמורה לאנגלית. גיליתי כמה קשה לילדים 
ללמוד אנגלית. גם כיום זו האמת המרה. למרות מאמצים רבים, לתלמידים אין מספיק זמן שמוקדש לקריאה באנגלית או 

גישה לספרים מתאימים באנגלית.

לעמותת א.ה.ב.ה. יש פתרון! "מרתון קריאה״ מיזם שמרגש, מעודד ומתגמל תלמידים לקרוא באנגלית באינטנסיביות ברמה 
שלהם למשך 5 שבועות רצופים!

הכלל הוא פשוט - ככל שקוראים יותר עמודים זוכים ביותר פרסים! לכל כיתה יש ארבע רמות קריאה. כל רמת קריאה 
נוספת מזכה את הקוראים בעוד פרסים. 

רמות

כיתות ג'-ד'

כיתה ה'

כיתה ו

כיתות ז'-ח'

משתתף

75 עמודים

100 עמודים

150 עמודים

200 עמודים

תולעת ספרים

200 עמודים

300 עמודים

500 עמודים

500 עמודים

קורא - על

350 עמודים

700 עמודים

1,000 עמודים

1,000 עמודים

סופר קורא

+1,000 עמודים 

+1,500 עמודים 

+2,000 עמודים 

+3,000 עמודים

מרתון הקריאה 2023 יערך מי"ד בטבת ועד כ' שבט )11.02 – 07.01( ההרשמה דרך אתר האינטרנט. רק מי שמשלם דמי רישום 
של 60₪ נחשב כרשום. ניתן לשלם אונליין.

לכל משתתף יפתח חשבון כדי לעדכן את מספר העמודים והספרים שקרא. )שם המשתמש נקבע אוטומטית במערכת לפי 
השם הפרטי של המשתתף + ארבע ספרות אחרונות של מספר הטלפון.(

כדי לחגוג את הישגי הקוראים, נערוך טקס הענקת פרסים מקוון ב19.02.22, כ"ח שבט. נחגוג עם ציון הקוראים המובילים, 
הכרזת בית הספר המנצח, מופע, הגרלת פרסים ועוד! 

טבלת רמות קריאה לדוברי עברית:

https://www.ahava-readathon.org/he/index.php
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/87758
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כל שנה אנחנו נתקלים במחסור חמור של ספרים באנגלית ברמה התחלתית המתאימה ללומדי אנגלית כשפה זרה. הפתרון? 
הקמנו את "הספרים של בטי" – ספרייה חינמית של ספרים באנגלית שניתן להוריד ולהדפיס. הספרים נמצאים כאן.

נגישים  הספרים  לקריאה!  קל  ספרון  לו  יש   – והנה  אותו  הדפיסו  לילדכם,  שמתאים  ספר  מצאו  עובד?  בעצם  זה  איך 
– ספר  לעוד  מספק  מימון  יש  כאשר  חדש  מקורי  תוכן  להעלות  ממשיכים  אנחנו  ואחריו.  הקריאה  מרתון  בזמן   -  תמיד 

אז תחזרו לבדוק אם יש משהו חדש!

אם תרצו, תוכלו להזמין ספרונים פיזיים באנגלית המתאימים לדוברי עברית מאתר "טוב לדעת". אפשר אפילו להציע לבית 
הספר של ילדכם לרכוש כמה מהם, שכן כלל ילדי בי„הס יכולים להפיק תועלת מהספרים האלה.

זהו מרתון הקריאה ה־18 שלנו! מניסיוננו, ילדים קופצים רמת קריאה אחת או שניים )ולפעמים יותר!( במשך 5 שבועות 
הקצרים של מרתון הקריאה! היתרון הזה יכול להפוך קורא חלש לקורא מוצלח וקורא טוב לקורא נהדר. הילדים לומדים 

לאהוב לקרוא, לשפר את האנגלית שלהם ונהנים לזכות בפרסים.

הצטרפו אלינו! ילדים בכל רמת קריאה ומכל מקום בארץ מוזמנים להצטרף! בשל משאבים מוגבלים - רק 300 המשתתפים 
הראשונים שירשמו וישלמו דמי רישום יצטרפו למרתון הקריאה 2023!

ahava-readathon.org/he :מהרו להירשם למרתון הקריאה 2023 ולתת לילד שלכם הזדמנות לפרוח

גיילה כהן מוריסון

נ.ב. גם הילדים האישיים שלי נהנו מהאתגר של מרתון הקריאה והפיקו תועלת ממנו. כולם משתמשים בכישרונות האנגלית 
שלהם ביומיום. רשמו את הילד שלכם וגם הם ירוויחו. תעניקו להם את ההזדמנות הזו!

https://www.ahava-english.org/betty-s-books-he
https://www.tovladaat.co.il/page/English_at_home
https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/87758
http://www.ahava-readathon.org/he
http://ahava-readathon.org/he
http://ahava-readathon.org/he/index.php

